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Fredagsbrev uge 7

detektiver. Det sker på tirsdage i perioden fra uge 10 til
og med uge 13. Der er 15 pladser på hvert hold. Skynd
dig at melde dig til, det bliver kodylt-mega-monsterfedt.

FASTELAVN

Storm over land – Vinden tager til og søen rejser sig på
den anden side af øen, hvor surferne ligger klar til fartleg med bølger og vind. Heldigvis eller desværre ligger
vi i læsiden af øen, selvom det nok ikke helt mærkes sådan. Hold på hat og briller og nyd en weekend i sus og
dus.
Vi har haft en del fraværende elever og medarbejdere i
den sidste stykke tid, hvor smittetrykket har været særligt udtalt på skolen. Nogle klasser mere ramt end andre. Det har været sådan på næsten alle skoler i landet.
De fleste er tilbage igen, hvor vi nu sigter mod sne i vinterferien og forår i marts.

”Fastelavn er mit navn…” Fredag i næste uge afholder
vi igen fastelavn sammen på skolen. Der vil være optog
med børn og voksne i festlige udklædninger rundt om
skolen og tøndeslagning i hal og skolegård. En særlig
festligdag, som vi glæder os rigtig meget til. Så er I
hjemme, så kig forbi. 😉

CORONANYT

FATASTISK TILBUD I KLUB OG SFO
Podning af elever og medarbejdere på skolen er endelig slut. Det er dog stadig muligt at hente selvtest på
skolen. Ved symptomer og sygdom opfordres det stadig, at I bliver hjemme. Et godt forårstegn er det i hvert
fald, og vi glæder os over, vi snart er igennem for
denne gang.
I ønskes en rigtig god weekend
Mange hilsner
Allan og Thomas
Vi er så heldige, at fra uge 10 kommer Tina Riis Trærup
og Karina Juel-Berg og tilbyder to fantastiske værksteder til alle børn i SFO og i Klubben. Der vil et kreativt
værksted med monotryk og collager og et naturværksted med mad over bål, hulebygning og natur

